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Jonatan, ……, voelde zich meteen
sterk tot David aangetrokken en
vatte een innige vriendschap
voor hem op.
1 Samuël 18: 1 NBV

1 Samuël 13: 19 - 14: 46

Jonatan strijder en held; hij verslaat de Filistijnen

1 Samuël 17: 57 - 18: 4

David en Jonatan worden vrienden

1 Samuël 19: 1 - 7

Jonatan pleit bij Saul voor David

1 Samuël 20: 1 - 42

Verbond tussen David en Jonatan, David vlucht voor Saul

1 Samuël 23: 16 - 18

David en Jonatan bevestigen hun vriendschapsverbond

1 Samuël 31: 1 - 2

Jonatan sterft in de strijd tegen de Filistijnen

2 Samuël 1: 1 - 4

Bericht over de dood van Jonatan en Saul

2 Samuël 1: 17 - 27

Klaaglied van David over Saul en Jonatan

2 Samuël 4: 4

Mefiboset

2 Samuël 9: 1 - 13

David neemt de zorg voor Mefiboset op zich

2 Samuël 21: 1 - 14

David spaart Mefiboset en begraaft de beenderen van
Saul en Jonathan

Het verhaal

Vriendschapsverbond
Jonatan en David

Klaaglied over Saul en Jonatan

2 Samuël 1:17-27 HSV

O sieraad van Israël, op Uw hoogten ligt
hij, gesneuveld.
Hoe zijn de helden gevallen!
……
Saul en Jonathan, bemind en geliefd in
hun leven, in hun dood niet gescheiden,
waren sneller dan arenden, sterker dan
leeuwen.
Dochters van Israël, ween over Saul,
……
Hoe zijn de helden gevallen in het midden
van de strijd!
Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten!
Ik ben benauwd om jou, mijn broeder
Jonathan!
Je was mij zeer lief; je liefde was mij
wonderlijker dan de liefde van vrouwen.
Hoe zijn de helden gevallen, de
strijdwapens verloren!”

(H)echte vriendschap
• Begint met een ontmoeting, een (diepe) klik en volle toewijding,
• gaat uit boven bloedverwantschap,
• biedt opvang, raad en bescherming bij gevaar en onheil,
• laat eigen belang /positie los en zoekt / erkent het belang van de ander,
• strekt zich uit tot over de grens van de dood,
• blijft onverbroken ondanks verdriet door scheiding of verlies.
Een goede vriend
reikt je de hand
en raakt je hart

Ware vriendschap is
een reis zonder eind

“je liefde was mij wonderlijker dan de
liefde van vrouwen” (2 Samuël 1: 26)
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• liefde

• wonderbaar zijn, wonderlijk zijn,
overtreffen, buitengewoon zijn

• menselijke liefde voor een
mens
• van mens tot mens
• van mens tot zichzelf
• tussen man en vrouw
• sexueel verlangen

• God’s liefde voor zijn volk

• iemand de macht te boven
gaan, wonderlijk

• onbegrijpelijk, onmogelijk zijn

Vriendschap
slaat een
brug over
een kloof

Oprecht gemeend zijn de wonden door
een vriend geslagen (Spreuken 27: 6)
• Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de
Ontzagwekkende. (Job 6:14 NBV)
• Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest
zijn vrienden. (Spreuken 17:9 NBV)
• De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart
is ware vriendschap. Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet
naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan
een broer ver weg. (Spreuken 27:9-10 NBV)
• Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want-dat is zeker-samen
zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden
valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val
komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been
helpt. (Prediker 4:9-10 NBV)

Betekenis voor ons
• Beeld van een (h)echte vriendschap in vorm en betekenis
• Voorbeeld / perpectief op wat vriendschap mag / kan zijn
• Dat is ook vandaag mogelijk voor jou en voor mij
• Het vraagt wel het aangaan van een ‘verbond’, echte toewijding.
• Is onbaatzuchtig, niet zelfgericht, loyaal, trouw, betrouwbaar.
• Het kost iets van jezelf, je richt je op de ander.
• Het brengt liefdevolle raad en een betrouwbare schuilplaats.
• Vriendschap ≠ Facebook Friends

(H)echte vriendschap is pure rijkdom!

Johannes 15:9-14 NBV
“Er is geen
grotere liefde dan
je leven te geven
voor je vrienden.
Jullie zijn mijn
vrienden
wanneer je doet
wat ik zeg.”

Welk een vriend is onze Jezus
1
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik
door Hem,

2
Leidt de weg soms door
verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden

3
Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze
Toevlucht,

altijd vrij tot God mag gaan.
tot Hem die verlossing geeft.
Dikwijls derven wij veel vrede, Kan een vriend ooit trouwer
dikwijls drukt ons zonde neer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
juist omdat wij 't al niet
brengen
Jezus biedt ons aan genezing;
in 't gebed tot onze Heer.
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons
verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

